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IMPORTANT 

For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appli-
ance for the fi rst time. Save the instructions for future reference.

The appliance is designed for domestic use and may only be operated in accordance 
with these instructions.

The appliance generates high temperature steam. Always handle with care and warn 
other users of potential danger.

DO’S
1.   Check that the mains voltage stated on the rating plate corresponds to the local electricity 

supply.
2.  Unwind and straighten the power cord/supply cord before use.
3.  Place the appliance on a fi rm and steady surface.
4.  The iron must be used and rested on a stable surface
5.  Avoid the power/supply cord touch the soleplate.
6.    The plug of the supply cord must be removed from the socket-outlet before the water 

reservoir is fi lled with water.
7.    When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is 

stable.
8.    If the power or supply cord, or any other part is damaged, you must contact any SINGER 

Service Centre or SINGER Client Service for replacement in order to avoid the hazards.
9.  Empty the water tank after use.
10.   This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physi-

cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

11.  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DONT’S
1.  Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains supply outlet.
2.  Do not use an extension power cord. 
3.   Do not add perfume, vinegar or other chemical liquids into the water tank; they can dam-

age the appliance seriously.
4.  Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
5.  Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally.
6.   Do not use the iron if it has dropped, or if there are visible signs of damage or if it is leak-

ing.
7.  Do not touch the iron soleplate during or just after ironing. It is hot!
8.   Do not roll the power cord or supply cord around the iron unit or base console for storage 

until it has cooled down completely.
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9.   Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the appliance. You should 
contact any SINGER Service Center or SINGER Client Service

10.  Do not allow children touch the appliance when ironing.
11.  Do not use the appliance when the power cord is damaged

-  The partial or total non-respect of the safety instructions in the present instruction manual 
will automatically release Singer of any type of responsibility in case of malfunction of the 
machine or injuries to persons or animals.

-  In case of manipulation, repairing or any modifi cation of the machine made by unqualifi ed 
persons or in case of improper use, the guarantee will be automatically cancelled.

GET TO KNOW YOUR IRON

1. Water spray button   6. Pilot light
2. Steam Control knob   7. Hand grip
3. Burst of Steam button   8. Temperature dial
4. Water inlet cover    9. Self-Cleaning knob
5. Spray nozzle

(Fig. 1)
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HINTS FOR IRONING
1.  Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric. This will minimize the fre-

quency of temperature adjustment for different garments.
2.  Test ironing a small area on the backside or inside the garment if you are unsure about the 

type of fabric. Start with a low temperature and increase gradually.
3.  Wait for about three minutes before ironing heat sensitive fabrics. Temperature adjustment 

needs certain time to reach the required level, no matter it is higher or lower.
4.  Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best ironed with an ironing cloth to pre-

vent shine marks.

READ THE GARMENT LABELS AND FOLLOW THE MANUFACTURER’S IRONING IN-
STRUCTIONS THAT ARE OFTEN SHOWN BY SYMBOLS SIMILAR TO THE FOLLOWING:

HOW TO FILL WATER

This iron has the horizontal fi lling option.
1. Disconnect the iron from main supply outlet.

2. Move the Steam control knob to  position.
3. Open the water inlet cover as in Fig2.
4. Fill water through the water inlet hole up to ‘Max’ position.
5. Close the water inlet cover and wipe out any spillages on Iron.

Note: For the best result, it is advisable to use de-mineralized water or distilled water. Do not 
use chemically de-scaled water or any other liquids.

Temperature control setting

Acetat
Elastane
Polyamide
Polypropylene

Polyester
Silk
Triacetate
Viscose
Wool

Cotton
Linen

(Fig. 2)
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FIRST TIME IRONING
1. Remove any protective fi lms or stickers from the sole plate and the iron body.
2. Unwind and straighten the power cord.
3. Fill the iron as described in the section of How to Fill Water.
4.  Connect the iron to a suitable mains supply outlet, pilot light will glow for a second then 

goes off.
5.  Turn the Temperature Dial in clockwise direction to ‘MAX’ position; Pilot light will glow to 

indicate that the iron is heating up.
6. Pilot light goes off, when the required temperature is reached.

7.  Move the Steam Control knob to  position; steam starts to come out from the vents on 
the sole plate.

8. Begin ironing for the fi rst time by ironing only an old towel.
9.  When the water tank is empty and no more steam is produced; the preparation work is com-

pleted. Now re-fi ll the iron with water and start using your  iron as described in the below 
paragraphs. 

SPRAY
This function can be used at any time and it does not affect 
other functions 
1.  Fill the iron as described in the section of How to Fill 

Water.
2.  Aim the nozzle to the garment.
3.  Press the Spray Button.
Note; It may be necessary to press the spray button a few times to start the function.

DRY IRONING
1.  Connect the iron with a suitable mains supply outlet, pilot light will glow for a second then it 

goes off.

2. Move the steam control knob to  .
3.  Turn the Temperature Dial in clockwise direction, select • (1 dot), •• (2 dot) or ••• (3 dot) or to 

MAX position according to the recommendation of garment label.
4. Pilot light will glow to indicate that the iron is heating up.
5. When the required temperature is reached, pilot light goes off.
6. The iron is ready to use.
7. After use, turn the Temperature Dial in anti-clockwise direction to ‘MIN’; then switch off.
8. Disconnect the iron from mains supply outlet.
9. When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

(Fig. 3)
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STEAM IRONING
1.  Fill the iron as described in the section of How to Fill Water.

2.  Set the Steam control knob to  .
3.    Connect the iron with a suitable mains supply outlet, pilot light 

will glow for a second, then it goes off.
4.    Turn the Temperature Dial in clockwise direction to a position 

MAX with   indication (Do not use 1 dot or 2 dots setting for 
steam ironing).

5.  Pilot light will glow to indicate that the iron is heating up. 
6.  Pilot light goes off when the required temperature is reached.
7.  The iron is ready for use.
8.  Adjust steaming by moving the steam control knob on forward and backward.
9.  After use, turn the Temperature Dial in anti-clockwise direction to ‘MIN’; then switch off.
10.  Disconnect the iron from mains supply outlet.
11.  After every use, follow the instructions in Draining the water.

BURST OF STEAM IN HORIZONTAL POSITION
This function provides extra amount of steam to remove stubborn 
wrinkles.
1.  Fill the iron as described in the section of How to Fill Water.
2.   Connect the iron with a suitable mains supply outlet, pilot light will 

glow for a second, then it goes off.
3.  Turn the Temperature Dial to ••• (3-dot) or MAX’ position.
4.  Pilot light will glow to indicate that the iron is heating up. 
5.  Pilot light goes off when the required temperature is reached.
6.  The iron is ready to use.
7.  Press the Burst of Steam Button.
8.  Steam will penetrate into the garment to remove the wrinkles.
9.   When there are stubborn wrinkles, wait for few seconds before pressing the Burst of 

steam button again. 
Note: It may be necessary to press the burst of steam button few times to start this function. 
For optimum steam quality, do not operate the Burst of steam more than three times in suc-
cession.

BURST OF STEAM IN VERTICAL POSITION

Warning: Do not apply steam on any clothes or fabrics by the time 
they are worn by human or pets. Temperature of steam is very high.

(Fig. 6)

(Fig. 5)

(Fig. 4)
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This function provides extra amount of steam to remove wrinkles on delicate garments in 
hanging position, hanging curtains, or other hanging fabrics.
1.  Fill the iron as described in the section of How to Fill Water.
2.    Connect the iron with a suitable mains supply outlet, pilot light will glow for a second then 

goes off.
3.  Turn the Temperature Dial to ••• (3-dot)’ or ‘MAX’ position.
4.  Pilot light will glow to indicate that the iron is heating up.
5.  Pilot light goes off when the required temperature is reached.
6.  The iron is now ready for use.
7.  Hold the iron between 15 to 30 centimeters away from the garment.
8.  Press the Burst of steam button.
9.  Steam will penetrate into the garment to remove the wrinkles.
10.  Wait for few seconds before pressing the Burst of Steam Button again.
Note: It may be necessary to press the burst of steam button few times to start this function. 
For optimum steam quality, do not operate the Burst of steam more than three times in suc-
cession.

SELF-CLEANING
This function removes the scales and minerals built up in the steam chamber. The iron will re-
main in the best condition if this function is performed at least once a month or more regularly 
depending on the hardness of the water used.
1.  Fill the iron as described in the section of How to Fill Water, Fill the water tank up to half.

2.  Set the Steam control knob to   .
2.  Place the iron on a surface in upright standing position.
3.  Connect the iron to mains supply outlet, pilot light will glow for a second then goes off.
4.  Turn the Temperature Dial in clockwise direction to ‘MAX’ position.
5.  Pilot light will glow to indicate the iron is heating up.
6.  Pilot light will go off when the required temperature is reached.
7.  Wait for one more cycle; pilot light glows and goes off.
8.  Turn the Temperature Dial in anti-clockwise direction to ‘MIN’.
9.  Disconnect the iron from mains supply outlet.
10.  Hold the iron horizontally over a sink.Fig.5
11.  Press and hold the Self-Cleaning button.
12.   Steam and boiling hot water will emit from the holes on the sole plate which contains 

scales and minerals that deposited in steam chamber from previous uses.
13.  Gently move the iron back and forth until the water tank is empty.
14.  When Self-Cleaning is completed, release the Self-Cleaning button.
15.  Rest your steam iron back on its heel rest and allow to fully cool down.
16.  Wipe the soleplate with a cold damp cloth.
Caution: Keep skin/body away from the hot water.
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ANTI-DRIP
1.  Anti-drip system is designed to automatically prevent the wa-

ter escaping from the soleplate when the iron is too cold.
2.  During use, the anti-drip system may emit a loud clicking 

sound, particularly during heat-up or whilst cooling down. This 
is perfectly normal and indicates that the system is functioning 
correctly.

DOUBLE ANTI-SCALE SYSTEM
This ιron has the double anti-scale system to prolong the working life of Iron.
A. Replaceable anti-scale system:
This one is placed at water inlet hole, and it can be replaceable
1.  To take out this anti-scale, just turn it 90 degrees in anti-clockwise direction and pull up as in 

Figure – 8 & 9.
2.  To fi x again, just place it in position and turn it 90 degrees in clockwise direction as in Figure 

10 -11

(Fig. 7)

(Fig. 8) (Fig. 9)

(Fig. 10) (Fig. 11)
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B. Build-in Anti-scale System
The build-in anti-scale cartridge is designed to reduce the build-up of lime scale which occurs 
during steam ironing. This will prolong the working life of your iron.
Note: The anti-scale cartridge will not completely stop the natural process of lime scale build-
up.

AUTO SHUT-OFF FEATURES:
The Auto shut-off feature will operate automatically when the iron is connected to a mains sup-
ply outlet but immobile for a period of time.

AUTO SHUT-OFF IN HORIZONTAL
1.  The iron will switch off automatically at around 30 seconds if the iron is immobile in the iron-

ing position (horizontal).
2. Pilot light blinks, indicating the iron is in Auto-Off mode.
3.  To use again, simply move the iron it will be ON.

AUTO-SHUT OFF IN VERTICAL
1.  The iron will switch off automatically at around 8 minutes if the iron is left on its heel rest 

position (vertically).
2. Pilot light blinks, indicating the iron is in Auto-Off mode
3. To use again, simply move the iron it will be ON.
Note: The iron will take about 60 seconds to reach its previous soleplate temperature.

DRAINING THE WATER
1. Disconnect the iron from the mains supply outlet.

2. Move the Steam control knob to  position.
3.  Open the water inlet cover and remove water from water tank as 

Fig 12.
4. Shake it to remove any remaining water out of fi lling hole.
5.  When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe 

place. 

CLEANING THE IRON
1. Disconnect the iron from the mains supply outlet.
2.  Use a damped cloth or non-scratching cleaner to remove any deposits on the sole plate or 

the Iron body.
Note: 
1. Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the sole plate.
2. Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to clean the iron.

(Fig. 12)
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TROUBLE-SHOOTING OF THE STEAM IRON
If your Steam Iron does not perform well, please check the following points.

Problem Possible Cause Solution

The iron is plugged in but the 
soleplate is cold

Socket doesn’t work Plug-in other socket

There is a connection problem Check if the plug is connected 
to the wall socket properly

The temperature setting has 
been set to MIN

Set the temperature setting to 
the required temperature

No Steam comes out There may not be enough 
water in the water tank

Fill the water tank; see “HOW 
TO FILL THE WATER”

Steam Knob is in Steam Off 
position

Turn the Steam Control Knob 
to Steam ON position

No Steam Burst comes out There may not be enough 
water in the water tank

Fill the water tank, see “HOW 
TO FILL THE WATER”

First time usage Press the Burst of Steam But-
ton few times until the Steam 
burst comes out

No Spray mist comes out There may not be enough 
water in the water tank

Fill the water tank, see “HOW 
TO FILL THE WATER”

First time usage Press the Spray Button few 
times until the spray mist 
comes out

Soleplate's heat is not enough Incorrect Temperature setting Turn the Temperature Dial with 
respect to the garment

Water leakage from soleplate Steam Iron's heat is not 
enough to produce the steam

Set Temperature Dial to Max 

position with  indication

Steam control knob is in 'ON' 
position while refi lling the 
water tank

Turn the steam control knob to 

 (steam off) position before 
refi lling the water tank

Damaged textile Over heat Follow the garment guide or 
test on the inside of the hem of 
the garment

Flakes and impurities come 
out from the soleplate holes 
during ironing

You have been using hard 
water, which has caused scale 
fl akes to develop inside the 
soleplate

Perform SELF-CLEANING 
once or more times. 
See “SELF-CLEANING”.
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The partial or total non-respect of the safety instructions in the present manual will automati-
cally release Singer of any type of responsibility in case of malfunction of the machine or 
injuries to persons or animals. 
In case of manipulation, repairing or any modifi cation of the machine made by unqualifi ed 
persons or in case of improper use, the guarantee will be automatically cancelled.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other Eu-
ropean countries with separate collection systems).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated 
as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this productis disposed of cor-
rectly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The 
recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information 
about recycling of this product, please contact your local city offi ce, your household waste 
disposal service or the shop where you purchased the product.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Για λόγους ασφαλείας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για πρώτη φορά. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για 
μελλοντική χρήση. 
Η συσκευή αυτή, προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και πρέπει να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.

Η συσκευή παράγει ατμό υψηλής θερμοκρασίας. Πάντοτε να τη χρησιμοποιείτε με 
προσοχή και να προειδοποιείτε άλλους χρήστες για πιθανό κίνδυνο.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
1.  Ελέγξτε την ισχύ που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών και 

βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί με αυτή του τοπικού δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος. 
2. Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τη χρήση. 
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
4. Το σίδερο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερή επιφάνεια. 
5. Αποφύγετε να ακουμπήσει το καλώδιο τροφοδοσίας την πλάκα του σίδερου.
6.  Για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ με νερό, θα πρέπει να βγάλετε το φις απο την 

πρίζα.
7.  Όταν τοποθετείτε το σίδερο στο σταντ, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά του είναι 

σταθερή.
8.  Αν το καλώδιο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής έχει υποστεί βλάβη, θα 

πρέπει να απευθυνθείτε στο Service της Singer. 
9. Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. 
10.  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων και 

των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή 
από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρίσκεται υπό εποπτεία ή τους 
έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές με την χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους

11.  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με την 
συσκευή.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
1.  Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
2.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης.
3.   Μην προσθέτετε άρωμα, ξύδι ή άλλα χημικά υγρά μέσα στο δοχείο νερού. 

Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη συσκευή. 
4.  Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
5.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι χαλασμένη ή δε λειτουργεί σωστά. 
6.   Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν έχει πέσει κάτω και υπάρχουν ορατά σημάδια 

βλάβης ή αν έχει διαρροή. 
7.   Μην ακουμπάτε την πλάκα του σίδερου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το 

σιδέρωμα. Είναι ζεστή! 
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8.   Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω απο τη συσκευή ή την πλάκα του 
σίδερου για αποθήκευση, μέχρι να κρυώσει τελείως.

9.   Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να αποσυναρμολογήσετε κάποια απο 
τα εξαρτήματα της συσκευής. Επικοινωνήστε με το Service της Singer. 

10.  Μην αφήνετε τα παιδιά να ακουμπούν τη συσκευή όταν σιδερώνετε.
11.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει χαλάσει

-  Η μη τήρηση αυτών των κανονισμών και υποδείξεων που περιγράφονται στο παρόν 
εγχειρίδιο απαλλάσσει τη Singer από κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας 
ή πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ζώα, κλπ.

-  Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν 
αυτομάτως την εγγύηση του προϊόντος.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΣΑΣ

1. Διακόπτης ψεκασμού νερού   6. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
2. Διακόπτης ρύθμισης ατμού    7. Χειρολαβή
3. Διακόπτης ψεκασμού ατμού              8. Ρύθμιση θερμοκρασίας
4. Κάλυμμα εισαγωγής νερού            9. Κουμπί αυτοκαθαρισμού
5. Στόμιο ψεκασμού

(Εικ. 1)
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
1.  Ξεχωρίστε τα είδη ρούχων που έχετε να σιδερώσετε σύμφωνα με τον τύπο του 
υφάσματος. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τη συχνότητα ρύθμισης θερμοκρασίας για 
διαφορετικά υφάσματα.

2.  Δοκιμάστε να σιδερώσετε μια μικρή περιοχή στο πίσω μέρος ή εσωτερικά του 
υφάσματος εαν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του υφάσματος. Ξεκινήστε με μια 
μικρή θερμοκρασία και αυξάνετε βαθμιαία. 

3.  Περιμένετε για περίπου 3 λεπτά πριν σιδερώσετε υφάσματα ευαίσθητα στη 
θερμότητα. Η ρύθμιση θερμοκρασίας χρειάζεται ορισμένο χρόνο για να φτάσει το 
απαιτούμενο επίπεδο ασχέτως αν είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο.

4.  Τα ευαίσθητα υφάσματα όπως μετάξι, μάλλινο ύφασμα, βελουτέ ύφασμα, κλπ, 
σιδερώνονται καλύτερα με ένα πανί σιδερώματος για να αποτραπούν τα σημάδια 
γυαλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΜΕ 
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ
Το σίδερο αυτό γεμίζει με νερό σε οριζόντια θέση.
1. Αποσυνδέστε το φις απο την πρίζα. 

2. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ατμού στη θέση  
3.  Ανοίξτε το κάλυμα εισαγωγής νερού όπως φαίνεται 
στην εικόνα 2.

4.  Γεμίστε με νερό μέχρι τη θέση ‘Max’.
5.  Κλείστε το κάλυμα εισαγωγής νερού και σκουπίστε τυχόν διαρροές πάνω στο 
σίδερο.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε αφαλατωμένο 
ή αποσταγμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε χημικά αφαλατωμένο νερό ή άλλα υγρά. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρεγιόν
Ελαστίνη
Πολυαμίδη
Πολυπροπυλένιο

Πολυεστέρας
Μεταξωτά
Ρεγιόν
Βισκόζ
Μάλλινα

Βαμβακερά
Λινά

(Εικ. 2)
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ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΙΔΕΡΟΥ
1.  Αφαιρέστε οποιοδήποτε προστατευτικό φιλμ ή αυτοκόλλητο απο την πλάκα ή απο το 
σίδερο. 

2. Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο παροχής. 
3. Γεμίστε με νερό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Γέμισμα με νερό»
4.  Συνδέστε το φις στην πρίζα, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει για ένα 
δευτερόλεπτο και μετά θα σβήσει.

5.  Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη θέση «MAX». Η φωτεινή 
ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει που σημαίνει ότι το σίδερο αρχίζει να ζεσταίνεται. 

6.  Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει, όταν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία.

7.  Μετακινείστε το διακόπτη ατμού στη θέση  . Ατμός θα αρχίζει να βγαίνει απο τις 
οπές της πλάκας του σίδερου.  

8. Ξεκινήστε το σιδέρωμα, αρχικά με μια παλιά πετσέτα. 
9.  Όταν αδειάσει το δοχείο νερού και δεν παράγεται άλλος ατμός, η προεργασία 
έχει τελειώσει. Ξαναγεμίστε το δοχείο με νερό και ξεκινήστε το σιδέρωμα όπως 
περιγράφετε στις παρακάτω παραγράφους. 

ΨΕΚΑΣΜΟΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή οποιαδήποτε στιγμή και δεν 
επηρεάζει καμία άλλη λειτουργία. 
Λειτουργίες
1. Γεμίστε με νερό όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
«Γέμισμα με νερό»
2. Στρέψτε το στόμιο ψεκασμού στο ρούχο. 
3. Πιέστε το διακόπτη ψεκασμού. 
Σημείωση; Μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε το διακόπτη ψεκασμού μερικές φορές για 
να ξεκινήσει η λειτουργία του. 

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει για ένα 
δευτερόλεπτο και μετά σβήνει. 

2. Γυρίστε το διακόπτη ατμού στη θέση   .
3.  Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας δεξιόστροφα, επιλέξτε • (1 κουκίδα), •• (2 
κουκίδες) ή ••• (3 κουκίδες) ή στη θέση «MAX» σύμφωνα με τις οδηγίες της ταμπέλας 
του ενδύματος. 

4. Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και το σίδερο αρχίζει να θερμαίνεται. 
5. Όταν το σίδερο έχει την επιθυμητή θερμοκρασία, η ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει. 
6. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση. 
7.  Μετά τη χρήση σου, γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας αριστερόστροφα στη θέση 

‘MIN’ και μετά σβήστε το.
8. Βγάλτε το φις απο την πρίζα. 
9.  Όταν το σίδερο κρυώσει τελείως, αποθηκεύστε το σε κάθετη θέση σε ασφαλές 
χώρο. 

(ΕΙκ. 3)
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ
1.  Γεμίστε το σίδερο με νερό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Γέμισμα με νερό». 
2. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ατμού στη θέση  .
3.  Συνδέστε το φις στην πρίζα, η ένδειξη λειτουργίας θα 
ανάψει για ένα δευτερόλεπτο και μετά σβήνει

4.  Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας δεξιόστροφα 

στη θέση «MAX» με την ένδειξη  (Μη γυρίσετε το 
διακόπτη στη θέση 1 κουκίδα ή 2 κουκίδες για σιδέρωμα με 
ατμό).

5.  Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και το σίδερο αρχίζει να 
θερμαίνεται.

6. Όταν το σίδερο έχει την επιθυμητή θερμοκρασία, η ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει.
7. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
8. Ρυθμίστε τον ατμό μετακινώντας το διακόπτη ατμού μπροστά και πίσω. 
9.  Μετά τη χρήση, γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας αριστερόστροφα προς τη θέση 

‘MIN’, στη συνέχεια σβήστε το σίδερο.
10. Βγάλτε το φις απο την πρίζα. 
11. Μετά απο κάθε χρήση, ακολουθήστε τις οδηγίες αποστράγγισης του νερού.

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ
Αυτή η λειτουργία παρέχει επιπλέον ατμό για το σιδέρωμα 
επίμονων τσαλακωμάτων.
1.  Γεμίστε το σίδερο με νερό όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο «Γέμισμα με νερό». 

2.  Συνδέστε το φις στην πρίζα, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα 
ανάψει για ένα δευτερόλεπτο και μετά θα σβήσει.

3.  Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση ‘  ‘(3 κουκίδες) ή 
στη θέση «MAX».

4.  Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και το σίδερο αρχίζει να 
θερμαίνεται.

5. Όταν το σίδερο έχει την επιθυμητή θερμοκρασία, η ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει.
6. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
7. Πιέστε το κουμπί εκτόξευσης ατμού. 
8. Ο ατμός θα διεισδύσει στο ύφασμα  και οι τσακίσεις θα φύγουν. 
9.  Όταν έχετε επίμονες τσακίσεις, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν πιέσετε το 
κουμπί εκτόξευσης ατμού ξανά. 

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε το κουμπί εκτόξευσης ατμού μερικές φορές 
για να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία. Για καλύτερη ποιότητα ατμού, μη χρησιμοποιείτε 
το κουμπί εκτόξευσης ατμού περισσότερο απο τρεις φορές στη σειρά. 

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σιδερώματος με 
ατμό σε ρούχα ή υφάσματα τη στιγμή που τα φοράνε άνθρωποι ή 
ζώα. Η θερμοκρασία του ατμού είναι πολύ μεγάλη. 

(Εικ. 6)

(Εικ.5)

(Εικ. 4)
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αυτή η λειτουργία παρέχει επιπλέον ποσότητα ατμού για να απομακρύνετε τις 
τσακίσεις από ευαίσθητα υφάσματα που είναι κρεμασμένα, όπως κουρτίνες 
κρεμασμένες ή άλλα κρεμασμένα υφάσματα. 
1. Γεμίστε το σίδερο με νερό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Γέμισμα με νερό». 
2. Συνδέστε το φις στην πρίζα, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει για ένα 
δευτερόλεπτο και μετά θα σβήσει.
3. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση «•••» (3 κουκίδες) ή στη θέση «MAX».
4. Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και το σίδερο αρχίζει να θερμαίνεται.
5. Όταν το σίδερο έχει την επιθυμητή θερμοκρασία, η ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει.
6. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
7. Κρατήστε το σίδερο σε απόσταση απο το ένδυμα μεταξύ 15 και 30 εκατοστών.
8. Πατήστε το κουμπί εκτόξευσης ατμού. 
9. Ο ατμός θα διεισδύσει στο ρούχο και θα αφαιρέσει τις τσακίσεις . 
10. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν πιέσετε το κουμπί εκτόξευσης ατμού ξανά. 
Σημείωση: Μπορεί να είναι απαραίτητο να πιέσετε το κουμπί εκτόξευσης ατμού 
μερικές φορές για να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία. Για καλύτερη ποιότητα ατμού, μη 
χρησιμοποιείτε το κουμπί εκτόξευσης ατμού περισσότερο απο τρεις φορές στη σειρά. 

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα άλατα και τα μεταλλικά στοιχεία που συσσωρεύονται 
στο θάλαμο του ατμού. Το σίδερο θα διατηρηθεί στην καλύτερη κατάσταση αν κάνετε 
τον αυτοκαθαρισμό τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή και πιο συχνά, ανάλογα με τη 
σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε. 
1.   Γεμίστε το σίδερο με νερό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Γέμισμα με 

νερό», μέχρι τη μέση. 
2.  Γυρίστε το διακόπτη ατμού στη θέση   .
2.  Τοποθετείστε το σίδερο σε επιφάνεια σε όρθια θέση.
3.   Βάλτε το φις στην πρίζα, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει για ένα 

δευτερόλεπτο και μετά θα σβήσει.
4.  Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση στη θέση «MAX».
5.  Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και το σίδερο αρχίζει να θερμαίνεται.
6.   Όταν το σίδερο έχει την επιθυμητή θερμοκρασία, η ένδειξη λειτουργίας θα 

σβήσει.
7.   Περιμένετε μια φορά ακόμη τον κύκλο του σίδερου όπου η ένδειξη λειτουργίας θα 

ανάψει και θα σβήσει άλλη μια φορά. 
8.  Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας αριστερόστροφα στη θέση «MIN».
9.  Βγάλτε το φις απο την πρίζα.
10.  Κρατήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση πάνω από το νεροχύτη.(Εικόνα 5) 
11.  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αυτοκαθαρισμού. 
12.   Ο ατμός και το βραστό νερό θα αρχίσουν να βγαίνουν απο τις οπές της πλάκας 

του σίδερου, τα οποία περιέχουν άλατα και μεταλλικά στοιχεία τα οποία είχαν 
συσσωρευτεί στο θάλαμο ατμού απο τις προηγούμενες χρήσεις

13.   Κουνήστε το σίδερο με απαλές κινήσεις μπρος πίσω,  μέχρι το δοχείο του νερού να 
αδειάσει εντελώς. 

14.  Όταν τελειώσει ο αυτοκαθαρισμός, αφήστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού. 
15.  Αφήστε το σίδερο στη βάση του και αφήστε το να κρυώσει εντελώς. 
16. Σκουπήστε την πλάκα του σίδερου με κρύο στεγνό πανί. 
Προσοχή: επειδή το νερό είναι πολύ ζεστό, προσοχή να μην πέσει επάνω σας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ
1.  Αυτή η λειτουργία εμποδίζει να στάξει το νερό απο τις 
οπές της πλάκας του σίδερου όταν αυτό είναι κρύο.

2.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το σύστημα αυτό μπορεί 
να παράξει ένα δυνατό ήχο «κλικ», ειδικά κατά τη 
διάρκεια που θερμαίνεται ή όταν κρυώνει το σίδερο. 
Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και δείχνει ότι το 
σύστημα λειτουργεί σωστά. 

ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
Το σίδερο αυτό, διαθέτει διπλό σύστημα κατά των αλάτων 
το οποίο επιμηκύνει το χρόνο ζωής της συσκευής. 
A. Αποσπώμενο σύστημα κατά των αλάτων (αντικαθίσταται) 
Το σύστημα αυτό τοποθετείται στο στόμιο εισόδου του νερού και μπορεί να 
αντικατασταθεί. 
1.  Για να αφαιρέσετε αυτό το σύστημα, γυρίστε το 90 μοιρες αριστερόστροφα και 
τραβήξτε το όπως φαίνεται στις εικόνες 8 & 9.

2.  Για να το βάλετε πίσω στο στόμιο εισόδου του νερού, τοποθετήστε το στο στόμιο και 
γυρίστε το 90 μοίρες δεξιόστροφα όπως φαίνεται στις εικόνες 10 & 11.  

(Εικ. 7)

(Εικ.8) (Εικ.9)

(Εικ. 10) (Εικ.11)
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β. Ενσωματωμένο σύστημα κατά των αλάτων 
Το ενσωματωμένο σύστημα κατά των αλάτων είναι σχεδιασμένο να μειώνει τη 
συσσώρευση των αλάτων κατά τη διάρκεια που σιδερώνετε με ατμό. Αυτή η 
λειτουργία, επιμηκύνει το χρόνο ζωής του σίδερου. 
Σημείωση: Αυτό το σύστημα δεν εμποδίζει απόλυτα τη συσσώρευση των αλάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί αυτόματα όταν το σίδερο είναι συνδεδεμένο στην 
παροχή ρεύματος, αλλά δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ. 
1.  Το σίδερο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα αν δεν 
χρησιμοποιείται και βρίσκεται σε οριζόντια θέση. 

2.  Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
αυτόματης παύσης λειτουργίας 

3.  Για να το χρησιμοποιήσετε, απλά μετακινείστε το σίδερο και θα αρχίσει τη 
λειτουργία του. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ. 
1.  Το σίδερο θα ανενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπου 8 λεπτά εφόσον μείνει 
ανενεργό στη βάση του (κάθετη θέση). 

2.  Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι το σίδερο βρίσκεται σε 
κατάσταση αυτόματης παύσης λειτουργίας 

3.  Για να το χρησιμοποιήσετε, απλά μετακινείστε το σίδερο και θα αρχίσει τη 
λειτουργία του.

Σημείωση: Χρειάζονται περίπου 60 δευτερόλεπτα για 
να αποκτήσει η πλάκα του σίδερου την προηγούμενη 
θερμοκρασία. 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
1. Βγάλτε το φις απο την πρίζα.
2. Γυρίστε το διακόπτη ατμού στη θέση  .
3.  Ανοίξτε το κάλυμα εισαγωγής νερού και αφαιρέστε το νερό 
απο το δοχείο όπως φαίνεται στην εικόνα 12.

4.  Ανακινήστε το για να αποστραγγιστεί όλο το νερό απο το 
δοχείο. 

5.  Όταν κρυώσει απόλυτα το σίδερο, αποθηκεύστε το σε 
ασφαλές μέρος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΟΥ
1. Βγάλτε το φις απο την πρίζα.
2.  Χρησιμοποιείστε ένα υγρό πανί ή ένα μαλακό καθαριστικό για να αφαιρέσετε τυχόν 
υπολείμματα απο την πλάκα του σίδερου. 

Σημείωση: 
1.  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τυχόν 
υπολείμματα απο την πλάκα του σίδερου

2.  Ποτέ μη χρησιμοποείτε λειαντικά, ξύδι ή υγρά αφαλάτωσης για να καθαρίσετε το 
σίδερο. 

(Εικ.12)
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αν το σίδερό σας δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω 
παρατηρήσεις. 

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Επίλυση

Το φις είναι στην πρίζα 
αλλά η πλάκα είναι κρύα 

Η πρίζα δεν λειτουργεί Βάλτε το φις σε άλλη πρίζα

Υπάρχει πρόβλημα 
σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι 
συνδεδεμένο σωστά στην 
πρίζα

Η θερμοκρασία βρίσκεται 
στη θέση MIN

Γυρίστε το διακόπτη 
θερμοκρασίας στην 
επιθυμητή θερμοκρασία

Δεν βγαίνει ατμός Δεν υπάρχει αρκετό νερό 
στο δοχείο νερού

Γεμίστε το δοχείο νερού, 
βλ.παράγραφο “ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΜΕ ΝΕΡΟ”

Ο διακόπτης ατμού είναι 
στη θέση «Οff»

Γυρίστε το διακόπτη ατμού 
στη θέση «ON»

Δεν γίνεται εκτόξευση 
ατμού

Δεν υπάρχει αρκετό νερό 
στο δοχείο νερού

Γεμίστε το δοχείο νερού, 
βλ.παράγραφο “ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΜΕ ΝΕΡΟ”

Πρώτη χρήση Πιέστε το κουμπί 
εκτόξευσης ατμού μερικές 
φορές, μέχρι να γίνει 
ψεκασμός 

Δεν γίνεται ψεκασμός 
νερού

Δεν υπάρχει αρκετό νερό 
στο δοχείο νερού

Γεμίστε το δοχείο νερού, 
βλ.παράγραφο “ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΜΕ ΝΕΡΟ”

Πρώτη χρήση Πιέστε το κουμπί ψεκασμού 
μερικές φορές μέχρι να 
αρχίσει ο ψεκασμός νερού 

Η θερμοκρασία της πλάκας 
δεν είναι αρκετή

Λανθασμένη επιλογή 
θερμοκρασίας 

Γυρίστε το διακόπτη 
θερμοκρασίας σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ενδύματος 
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Διαρροή νερού από την 
πλάκα

Η θερμοκρασία του σίδερου 
δεν είναι αρκετή για να 
παραχθεί ατμός 

Θέστε τη θερμοκρασία στη 
θέση «Max» με την ένδειξη  

Ο διακόπτης ατμού 
βρίσκεται στη θέση «ON» 
όταν γεμίζετε το δοχείο 
νερού

Γυρίστε το διακόπτη 

ατμού στη θέση   
(απενεργοποίηση ατμού) 
πριν γεμίσετε το δοχείο 
νερού

Κατεστραμμένο ύφασμα Υπερθέρμανση Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του ενδύματος 
ή κάντε μια δοκιμή στο 
εσωτερικό στρίφωμά του 

Νιφάδες και ακαθαρσίες 
βγαίνουν απο τις οπές τις 
πλάκας κατά τη διάρκεια 
του σιδερώματος.

Το νερό που 
χρησιμοποιείτε είναι 
σκληρό οπότε και 
δημιουργούνται νιφάδες 
αλάτων μέσα απο την 
πλάκα 

Εφαρμόστε τη λειτουργία 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
μια ή περισσότερες 
φορές. Βλ. παράγραφο 
«ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

 

Η μη τήρηση αυτών των κανονισμών και υποδείξεων που περιγράφονται στο παρόν 
εγχειρίδιο απαλλάσσει τη Singer από κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή 
πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ζώα, κλπ.
Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν 
προϊόντος.

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν 
πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα 
κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. 
Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών 
θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις 
υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 
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